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 سیرة ذاتیة
 

 نادیة عمارة حرم قمحة 

 بسوسة  1964جوان  6تاریخ ومكان الوالدة : 

 الحالة المدنیة : متزوجة وأم لطفلین. 

 

 الشھائد المتحصل علیھا : 

معھد الفتیات الطاھر صفر،  –: شھادة الباكلوریا علوم وریاضیات  1981جوان  -
 سوسة. 

معھد الدراسات العلیا  –: األستاذیة في الدراسات العلیا التجاریة  1985جوان  -
 التجاریة، قرطاج الرئاسة (األولى على دفعتھا ومتحصلة على الجائزة الرئاسیة). 

معھد تمویل التنمیة  –: شھادة المرحلة الثالثة اختصاص تصرف بنكي  1988جانفي  -
 ھا). (األولى على دفعت IFIDلمغرب العربي ل

 السیرة المھنیة : 

 : االلتحاق بالبنك المركزي التونسي كإطار باإلدارة العامة للدراسات.  1988جانفي  -

في  ،على التوالي ،: االلتحاق باإلدارة العامة للقرض والبنوك والتعیین 1991جانفي  -
مدیر رقابة  وكاھیة 1994رئیسة مصلحة رقابة بنوك التنمیة في شھر جوان  ةخط

ومدیرة مساعدة  1999بنوك التنمیة والمؤسسات المالیة المتخصصة في شھر أكتوبر 
 . 2001رقابة بنوك التنمیة والمؤسسات المالیة المتخصصة في شھر أفریل 

طالع بخطة مدیرة ض: االلتحاق بمحافظة البنك المركزي التونسي لال 2002أفریل  -
 . 2003عام منذ شھر جویلیة مدیر ة دیوان محافظ البنك والحصول على رتب

 : التعیین في خطة مدیر عام لإلدارة العامة للرقابة المصرفیة. 2011جوان  -

 : التسمیة في خطة نائبة محافظ البنك المركزي التونسي.  2018أوت  -
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 مسؤولیات أخرى : 

 .2011عضو بمجلس الھیئة العامة للتأمین، جویلیة  -

عضو في مجلس إدارة الشركات البترولیة التالیة (شركة تنمیة واستغالل رخصة  -
، الشركة اإلیطالیة التونسیة الستغالل 2011-2005أكتوبر  (SODEPS)الجنوب 

، شركة البحث عن النفط واستغاللھ 2012أكتوبر ، 2011جوان  (SITEP)النفط 
 . 2015جانفي  (SEREPT)بالبالد التونسیة 

جانفي  – 2011بباریس، أكتوبر  (TFB)عضو بمجلس إدارة بنك تونس الخارجي  -
2014 . 

 . 2018عضو بمجلس رقابة صندوق ضمان الودائع البنكیة، جانفي  -

لحوكمة البنكیة) الذي (عضو بلجنة التدریس وأستاذة في إطار الماجستیر المھني ا -
نوك والمؤسسات المالیة ینظمھ بشكل مشترك كل من الجمعیة المھنیة التونسیة للب

(APTBEF)  والمدرسة العلیا للعلوم االقتصادیة والتجاریة بتونس(ESSECT) . 

 :مسؤولیات بالخارج 

الناطقین باللغة (عضو ممثل عن البنك المركزي التونسي في مجموعات المراقبین  -
 ). 2012، الناطقین باللغة العربیة، نوفمبر 2011الفرنسیة، أكتوبر 

لبنك المركزي التونسي في المجموعة االستشاریة لمنطقة االذي یمثل  عضو بالوفد -
 .(FSB)الشرق األوسط وشمال افریقیا التابعة لمجلس االستقرار االقتصادي 

 المشاركة في اللجان :

والمشاركة  2016-2015قیادة مشروع القانون المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالیة  -
 . 2016جوان  –جلس نواب الشعب، ماي في المناقشات حول المشروع في م

إلطار القانوني والتنظیمي) (اقیادة مشروع إرساء صندوق ضمان الودائع البنكیة  -
2016-2017 . 

 . 2016عضو بلجنة قیادة "بنك الجھات" في سنة  -

 . 2015-2013عضو بلجنة القیادة إلعادة ھیكلة البنوك العمومیة،  -

المصرفي اإلسالمي" المنبثقة عن اللجنة الوطنیة  رئیسة اللجنة الفرعیة "النشاط -
 . 2012للمالیة اإلسالمیة، في سنة 
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 1996وزارة المرأة واألسرة، منذ سنة  –عضو باللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة  -
 . 2004إلى افریل 

 .2003-2002عضو بلجنة القیادة لمشروع "المقاصة اإللكترونیة"  -

 . 2004-2003النقدیات" عضو بلجنة القیادة لمشروع "  -

عضو بلجنة التفكیر إلعداد مشروع القانون المتعلق بمؤسسات التوظیف الجماعي،  -
 . 1998في سنة 

عضو باللجنة الفرعیة "إعادة ھیكلة القطاع البنكي" المنبثقة عن لجنة تعصیر  -
 . 1997المنظومة البنكیة، في سنة 

 توننداكس. عضو بلجنة التفكیر إلطالق مؤشر البورصة  -

 المداخالت 

مداخالت في عدید الندوات التي نظمھا بالخصوص كل من المعھد التونسي للدراسات  
االستراتیجیة والمعھد العربي لرؤساء المؤسسات والمعھد األعلى للقضاء وأكادیمیة البنوك 

ل التنمیة والمالیة التابعة للجمعیة المھنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة ومعھد تموی
العربي ومعھد الحوكمة والتدخل في إطار المؤتمر الدولي "االستثمار في تونس :  بللمغر

 الناشئة".  ةالدیمقراطی

  


